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 «آیین نامه اجرایی مدارس»

  :مقدمه

 و اولياي جامعه كه استشده موجب و اجتماعي فردي زندگي و توسعه در بهسازي و پرورش آموزش و نقش اهميت

و خداداد  بالقوه استعدادهاي ساز پرورش ، پويا وزمينهرشد دهنده محيطي مدرسه باشند كه انتظار داشته آموزاندانش

 ناشي تهايتفاو ،جوان نسل و ويژگيهاي روحيات به توجه ولزوم وپرورش آموزش متعالي اهداف تحقق باشد. آنان فرزندان

 بر افزايش مبتني امور مدارس اداره كند كهمي ، ايجابو امكانات منابع و محدوديت ومحيطي از شرايط جغرافيايي

 عمومي باشد تابتواند فضاي جويانهغير متمركز و مشاركت و روشهاي پذيري ، انعطافنسبي، استقاللگيريتصميمقدرت

شكوفا و  خوبي را به آموزانو دانش ، معلمانمديرانهايها و خالقيتو توانمندي نموده نشاط و فعالرا پويا، پر مدرسه

و  آموزش اساسي ها و راهبردهايسياست به با توجه مدارس اجرايينامه شد آيينديده  الزم جهت سازد.بدين متجلي

 به الزم اختيارات گردد و با تفويضتنظيم بعدي همه مشاركت و توسعه محوري ، مدرسهتمركززدايياز جمله  پرورش

  .شود فراهم و تربيت تعليم اهداف تحقق براي تريمناسب ، زمينهمدارس

  كلیات:  اول فصل

 منظور تربيت به كه است تربيتو تعليم ركن ترينو اصلي و آموزشي ،تربيتياجتماعي نهادهاي مهمترين از مدرسه: 1ماده

روحي  و رشد متوازن استعدادها و هدايت و كشف اجتماعي ،آموزشي در ابعاد ديني، اخالقي، علمي، آموزاندانش صحيح

 شو پرور آموزشوزارت ، برابر ضوابط و دستورالعملهاي تحصيلي هايدوره مصوب اهداف براساس آنان وجسماني ومعنوي

  .شودمي و اداره تأسيس

 تعداد شود.مي اداره زير نظر مديرمدرسه آنان و اولياي آموزاندانش و با مشاركت كاركنان كليه با همكاري مدرسه: 2ماده

  .شودمي ابالغ پرورش و آموزشهر يک از آنان توسط وزارت وظايف شرح و مدرسه كاركنان

  مدرسه وشوراهاي اركان : دوم فصل

 :عبارتند از مدرسه و شوراهاي اركان: 3ماده

  .مدير مدرسه -1

  .مدرسه شوراي -2

  .اولياو مربيان انجمن -3

  .معلمان شوراي -4

  .آموزاندانش شوراي -5

  : مدير مدرسه -1

و  مالي ،پرورشي ،آموزشيهاي فعاليت اجراي حسن مسئول منطقه وپرورش آموزش نماينده عنوان بهمدير مدرسه :4هماد

و  مناسب هايريزيبا برنامه مقررات براساس است دارد و موظف مسئوليت امور مدرسه باشد ودر كليهمي مدرسه اداري
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، از مدرسه وخارج داخل هايظرفيت و امكاناتاز  گيريو با بهره آنها واولياي آموزاندانش ،كاركنان ازمشاركت استفاده

بيانگر ارتقاء و  تحصيلي عملكرد سال ارزيابي كه ايگونهبه كند، تالش تحصيلي دوره مصوب اهداف تحقق جهت

  .باشد در ابعاد مختلف آموزاندانش و مطلوب رشدكيفي

با  را درابعاد مختلف خود ساالنه برنامه آموزان دانش و اولياي مدرسه انكاركن مشاركت با است موظف مديرمدرسه: 5ماده

  .برساند مدرسه شوراي تصويب و به تنظيم وپرورش ضوابط آموزش رعايت

و  مردمي اختياري هاياز مشاركت گيريبهره وبا دولتي مالي از منابع بهينه استفاده با است موظف مديرمدرسه :6هماد

  .كند فراهم مدرسه برنامه مناسب اجراي را براي شرايط الزم مدرسه اعتباري منابع و تقويت خيرين هايكمک

 ابالغ وپرورش آموزش سوي از كه همكاران وظايف خود و با شرح و مسؤليتهاي بايد با وظايف مدير مدرسه :7ماده

 نمايد ابالغ آنان مربوط را به از كاركنان هريک مصوب وظايف شرح است موظف شد. مدير مدرسهآشنا با خوبيه شود بمي

  .كندنظارت آن صحيح و بر اجراي

 و شوراي معلمان شوراي ،اوليا ومربيان انجمن ،مدرسه شوراي شده ريزيبرنامهو  طور منظمه ب است مدير موظف: 8ماده

 كند. مربوط نظارت جلسات و صورت سوابق و نگهداري ثبت چگونگي و مصوبات دهد و براجراي را تشكيل آموزاندانش

  .بعد خواهد بود تحصيلي سال انجمن و شوراها تشكيل تا مربيان و اولياءوانجمن شوراها فعاليت مدت

و  آموزش عالي شوراي مصوب مديران انتصاب نامهبرابرآيين ساالري شايسته اصل با رعايت مدارسمديران انتصاب: 9ماده

   .بود خواهد پرورش

  :مدرسه شوراي -2

 استفاده همكاري و ،مشاركت منظور توسعه به و به مدارس اختيارات وتفويض محوري مدرسه سياست درراستاي :10هماد

 فعاليتهاي كيفي گيري، ارتقاي، بهبود فرايند تصميممدرسهدراداره آموزان دانشاولياي مربيان و معلمان، ازتجارب

از  در هر يک مربوط، بر فعاليتهاي امور ونظارت هماهنگي و مدرسه ساالنه هايبرنامه واداري، تدوين وپرورشي آموزشي

  :زير استشرح به مدرسه شوراي وظايف اعضا و شرح تركيب .گرددمي تشكيل مدرسه شوراي نام به شورايي مدارس

  :اعضاء تركيب -الف

  .مديرمدرسه -1

  . مدرسه معاونين -2

  .مدرسه و مشاوران مربيان انتخاب به يا مشاوران امور تربيتي نفراز مربيان يک -3

  .معلمان شوراي نماينده -4

  .انجمن انتخاب به ليا و مربياناو انجمن نماينده -5

 از نماينده مدرسه مديراست  مطرح آموزاندانش شوراي پيشنهادهاي كه درمواقعي ويژه و به لزوم درصورت :10-1هتبصر

  .كندمي دعوت مدرسه شوراي در جلسات شركت براي نظر مورد از افراد ذيربط و صاحب و برحسب آموزاندانش شوراي

  :وظايف شرح - ب

  . نامهآيين اين و مفاد تحصيلي دوره مصوب اهداف درچارچوب مدرسه بر فعاليتهاي نظارت و مراقبت -1

 از سوي ابالغي هايبخشنامه و مربوط و دستورالعملهاي وپرورش آموزشعالي شوراي مصوبات اجراي برحسن نظارت -2

  .ذيربط عوامل آموزش و توجيه براي ريزيبرنامه و پرورش و آموزش وزارت
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شورا  به و ضوابط مربوط، مقررات در چارچوب مدير، از سوي كه مدرسه ساالنه پيشنهادي هايو تأييد برنامه بررسي -3

  .شودمي ارائه

 و شوراي و مربيان اوليا ، انجمنمعلمان شوراي از سوي شده ارائه در مورد پيشنهادهاي و اتخاذ تصميم بررسي -4

  .آموزاندانش

  .ملي و و انقالبي ديني مختلف هاي مناسبت و اهللايام بزرگداشت مربوط به هايبرنامه وتأييد بررسي -5

  .مدرسه در سطح هنريو  فرهنگي ،ورزشي ،علمي مسابقات مربوط به هاي و تأييد برنامه بررسي -6

 آيين اين 107 ماده رعايت با اي، فرهنگي، حرفهاز مراكز علميآموزان دانشاردوها و بازديدهاي  بررسي و تأييد برنامه -7

  . نامه

  .مربوط و دستورالعملهايمقررات  با رعايت امتحانات برگزاريدر مورد چگونگي و اتخاذ تصميم  بحث -8

  .نامهآييناين فصل ششم 3و 2 بندهاي مندرجات برابر آموزاندانش تنبيه و تشويق مورد در گيريتصميم -9

اولياء و  انجمن با همكاري شايستهالگوهاي منظور ارائه  به نمونه آموزانو دانش ازكاركنان تقدير براي ريزيبرنامه -10

  .مربيان

  .مورد تخلفات امتحانات داخلي دانش آموزان برابر آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحانيتصميم گيري در  -11

  .نامهآيين اين پنجم در فصل و ضوابط مندرج مباني در چارچوب ،آموزاندانش و پوشش درمورد لباس گيريتصميم -12

  .اجرا براي آن و تأييد معلمان شوراي از سوي شده ارائه درسي برنامه بندي بودجه برفرآيند نظارت -13

 به پيشنهاد مواجهند و ارائهو پرورشي  ازنظرآموزشي خاصي مسائل با كه آموزاني دانش موردي مشكالت بررسي -14

  .مذكور كميسيون اختيارات به توجه مربوط باو پرورش  آموزش ادارات خاص كميسيون

 غيبت و تغيير رشته تحصيليجهش و امتحان داخلي پاياني در امتحان كه آموزياز دانش جوز اخذ امتحانصدور م -15

  .امتحانات ايام از پايان پس هفته تا دو است داشته موجه

 43 ماده شمولم ابتدايي دوره آموزان دانش  بررسي و تصويب پيشنهاد شوراي معلمان در مورد تعيين پايه تحصيلي -16

  .نامه آيين اين

  .باشندمي دارا را نامه آيين اين 54 از ماده شرايط استفاده كه آموزانيدانش به كمک براي ريزيبرنامه -17

و  آموزشي برنامه فوق فعاليتهاي ، برايفراغت و اوقات رسمي تعطيل در ايام مدرسه درمورد دايربودن گيريتصميم -18

  .مدير مدرسه مستقيم ، با مسئوليتپرورشي

  .مدرسه و كاركنان معلمان بيشتر دانش هر چه ارتقاي براي ريزيبرنامه -19

 آوردن فراهم و اخالقي مكارم و و نماز قرآني ،ديني اعتقادات وتقويت پرورشي ،آموزشيفعاليتهاي وگسترش رويجت -20

  .سياسي - عبادي گوناگون مراسم شايسته برگزاري هايو زمينه امكانات

  .آموزانبررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي ارتقاء مهارت هاي زندگي واجتماعي مورد نياز دانش -21

 اخالق عيني نمودهاي حفظ وتوسعه ورزشي، امكانات وضع بهبود ،بدني تربيت منظورتوسعه به بمناس ريزيبرنامه -22 

وحفظ محيط و نمازخانه  ، آزمايشگاهيكارگاهي تجهيزات ، بهبود وضعيت فضا وبهداشت سطح ارتقاي ،اسالمي وآداب

  .زيست

 علمي درآموزشهاي از مدرسه خارج آموزشي و دستگاههاي مؤسسات مشاركت در مورد نحوه و اتخاذ تصميم بررسي -23
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  .مربوط هاينامهآيين براساس آموزان دانش وعملي

 دانش (كارگاهي - )عملي آموزشي از فعاليتهاي حاصل خدمات وارائه توليدات درمورد عرضه اتخاذ تصميم و بررسي -24

  .مربوط نامه آيين براساس متقاضيان به آموزان

 از امكانات منديبهره منظور به محلي وجامعه مدرسه بين ارتباط و تعامل برقراري براي مناسب ريزيبرنامه -25

  .مدرسه وكيفي درارتقاء اموركمي مدرسه پيرامون هايوظرفيت

در مدرسه  تحصيلادامه  ومتقاضي كردهتحصيل خارجي آموزشي در نظام كه آموزيدانش تحصيلي پايه تعيين -26

  .خارجيتحصيليمداركرزشيابيانامه مفاد آئين ، با رعايتاز كشور استرج خا ايراني

 دانش چنانچه باشد،نمي موجود انتقال در كشور محل آنان تحصيلي رشته كه آموزاني دانش تحصيلي تغيير رشته -27

 در رشته تحصيل ادامهو  نام ثبت تواند ضمنمي دكن شركت تغيير رشته عنوان به از دروس برخي آموز بايد در امتحان

  .دهد امتحان تحصيليسال اپايانمربوط را ت دروس ،مورد نظر

  .روزيشبانه مدارساساسنامه  با رعايت روزي شبانه در مدرسه تحصيل آموز جهت دانش انتخاب -28

 شأن مواجهند با حفظ و رعايتخاص و رفتاري اخالقي با مشكالت كه آموزاني در مورد دانش واتخاذ تصميم بررسي -29

با  موضوع مواردي . در چنيننامهآييناين 84 ماده مشمول درمورد دانش آموزان گيريو تصميم آنان انساني و كرامت

 )در صورت و مشاور مدرسه مربيان انتخاب به يتيامور ترب نفر از مربيان يک مدير، انتخاببه از معاونين حضور مدير، يكي

  .شوداتخاذ مي الزموتصميم وجود مشاور در مدرسه( بررسي

 مذكورتوسط مديرمدرسه شوراي با نظر اعضاي مدرسه شوراي ودستورجلسات با مديراست مدرسه شوراي رياست: 11ماده

 موظفند برايمدرسه كاركنان  نيز با مدير خواهد بود. همه مدرسه شوراي هايتصميم اجراي مسئوليت شود. مي تعيين

  .همكاري نمايند شورا مصوبات مطلوب اجراي

 از مذاكرات ايخالصه است شود. دبير شورا موظفمي اعضا تعيين ازبين جلسه در اولين مدرسه دبيرشوراي :11-1تبصره

  .برساند شورا اعضاي امضاي و به نموده را ثبت هر جلسه متخذه يا تصميمات

 تشكيل به نسبت مدارس از بازگشايي پس و حداكثر يكماه فرصت مدير بايد در اولين تحصيلي در هر سال: 12ماده

  .داد خواهد جلسه تشكيل يكبار هفته هردو حداقل مدرسه كند. شوراياقدام مدرسه شوراي

باشد. اجرا مي قابل جلسه حاضرين اكثريت با رأي آن يابد و مصوباتمي رسميت اعضاء با حضور  مدرسه شوراي: 13ماده

  .باشد داشته مغايرت و پرورش آموزش ضوابط وزارت كشور و عمومي ها و مقرراتنامهبايد با آيينشورا ن مصوبات

 10 ماده الف بند از افراد موضوع حضور برخي آموز و عدم تعداد دانش بودن كم علت به كه در مدارسي :13-1تبصره

    .گرددمي واگذار مديربه  آن ود و وظايفشنمينفر باشد شورا تشكيل  3اعضاءكمتراز  تعداد

  :اولياء و مربيان انجمن -3

و  آموزشي فعاليتهاي كيفيت ارتقاي به كمک براي آموزاندانش اولياي و مشاركت همكاري منظور تقويت به: 14ماده

 اعضا و وظايف شود.تركيبمي تشكيل ومربياناوليا  ، انجمنو مدرسه خانه مقدس ارتباط دوكانون و گسترش پرورشي

  :زير است شرح به اوليا و مربيان مدارس انجمن

 



 
  

 

www.dad-man.ir 

 :اعضا تركيب - الف

  .مدير مدرسه -1

  .مدير انتخاب به از معاونين يكي -2

  .معلمان شوراي نماينده -3

 انتخاب به تربيتيمسائلبه آگاه  ازمعلمانيكي ،مربينبودن ودر صورت امورتربيتي ازمربيانيكي يا پرورشي معاون -4

  .مدير

  .آموزاندانش اولياي منتخبين -5

 جلسات تشكيل وزمان و چگونگي در انجمن عضويت جهت آنان انتخاب و نحوه آموزاندانش تعداد اولياي :14-1هتبصر

  .خواهد بود و مربياناوليا  مركزي انجمن نامه برابر آيين

 موردازافراد ذيربط و صاحب و برحسب آموزاندانش شوراي تواند از نمايندهمي مدير مدرسه لزوم درصورت: 14-2تبصره

  .كند دعوت انجمن در جلسات شركت نظر براي

  :وظايف شرح - ب

و  خانه و آموزشي تربيتي و همسويي هماهنگي و تقويتاوليا  و آموزشي عاطفي ،، فرهنگيفكري مشاركت تأمين -1

  .مدرسه

  .آموزاندانش اولياي عمومي جلسات و تشكيل ريزيبرنامه -2

  .خانواده آموزش جلسات تشكيل جهت گيريو تصميم ريزيبرنامه -3

  .برنامه فوق كالسهاي در برگزاري معلمان با شوراي و مشاركت همكاري -4

  . در هنرستانها هنرجويان كارآموزي هايبرنامه در اجراي مشاركت -5

و بازديد از مراكز  آموزيدانش اردوهاي برگزاري ،پرورشي فعاليتهاي در اجراي با مدير مدرسه و مشاركت همكاري -6

  .و فرهنگي آموزشي ،علمي

 با رعايت مدرسه شوراهاي و اعضاي آموزاناوليا و دانش ،از كاركنان قدرداني چگونگي درباره و مشاركت همكاري -7

  .مربوط ضوابط و مقررات

 الزم پيشنهادهاي ارائه مربوط و فعاليتهاي ارتقاء كيفيت به و كمک مشاركت جهت آموزاندانش اولياي همكاري جلب -8

  .مدير مدرسه به

 در تأمين خيّريه موسسات ، افراد خيّر وحِرَف صاحبان ،آموزاندانش اولياي مشاركت جلب براي يو همكار تالش -9

  .امور مدرسه مورد نياز و بهبود اداره امكانات

  .مربوط مقررات و قوانين رعايت با  مردمي اخذ كمكهاي بر چگونگي نظارت -10

 جلسه در اولينمعلمان شوراي نماينده و انجمن رئيس ،مدرسه مدير عضويت با مدرسه  مالي شوراي تشكيل -11

  .انجمن

 شوراهايو كمكهاي آموزاندانشفوق برنامه، سرانه  خدمات ،مردمي از كمكهاي حاصل وجوه هزينه بر نحوه نظارت -12

  .مدرسه شوراي مصوب هايبرنامه با هزينهموارد  و مطابقت مالي شوراي طريق از و پرورش آموزش

  .آموزانو آمد دانش رفت سرويس به نسبت و اتخاذ تصميم بررسي -13
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  .مدرسه در شوراي شركت براي نماينده انتخاب -14

  .گرددمي محول مدرسه انجمن عهده به و مربيان اوليا مركزي انجمن هايبخشنامه براساس كهانجام اموري -15

 انجمن تشكيل، امكاناوليا ومربيان مركزي انجمن نامهبرابر آيين كه جمعيتيكم و مدارس بزرگساالن درمدارس: 1تبصره

   .شودواگذار مي مدير مدرسه به انجمن وظايف باشد،نمي

 مدير اداره توسط يک (ومتوسطه تحصيلي راهنمايي ،بتدايي)ا مجتمع صورت به كه مدارسي و ضميمه مدارس: 2تبصره

  .دهند تشكيل مشترك صورت به را اولياء ومربيان مدير، انجمن تمايل توانند درصورتشوند ميمي

  :معلمان شوراي -4

در  معلمان مشاركت و تأمين مدرسه و اداري ، پرورشيدر امور آموزشي و هماهنگي نظر و تبادل منظور بحث به: 15ماده

 و مشاوران ، مربيانمعلمان همه با شركت معلمان شوراي نام به ، شوراييمدرسه اداري و و پرورشي آموزشي جريان حسن

  :زير است شرح بهمعلمان شوراي گردد. وظايفمي تشكيل مدرسه

  .نامهآيين ومفاد اين تحصيلي دوره مصوب اهداف در چار چوب كاريهايها و روشبرنامه بر همسويي نظارت -1

از تأييد  پس آن در اجراي وهمكاري مدرسه و پرورشي آموزشي ها و فعاليتهايبرنامه مؤثر و كارآمد در تهيه مشاركت -2

  .مدرسه شوراي

  .تأييد جهتمدرسه شوراي به آن مربوط و ارائه مقررات  با رعايت درسيبرنامه  بنديبودجه -3

  .تدريس روشهاي اثر بخشي افزايش چگونگي نظر پيرامون و تبادل بررسي -4

  .و پرورش در فرايند آموزش آموزاندانش فعال مشاركت تأمين براي انديشيچاره -5

 براي ريزيوبرنامه آموزاندانش تحصيلي افت علل بررسي و وپرورشي آموزشي هايبرنامه كيفيت در ارتقايتالش  -6

  . آن كاهش

  . آموزاندر دانش اسالمي و آداب اخالقي و ديني اعتقادات تقويت ،پرورشي هايبرنامه در تنظيم مشاركت -7

  .آموزاندانش نبيهوت تشويق نحوه كردن منظور هماهنگ نظر به و تبادل بررسي -8

 و بهبود اداره آموزاندانشانضباطيو پرورشي ،آموزشي مسائل درمورد اتخاذ تدابير مناسب و نظر وتبادل بحث -9

  .مدرسه

  .مدير مدرسه ذيربط از طريق مسئولين به آن وانعكاس درسي كتابهايمحتواي نظردرباره وتبادل بحث -10

  .وكارگاهي آموزشي ، كمکآموزشي از وسايل استفاده حوهدر مورد ن نظر و هماهنگي تبادل -11

  .وغيردرسي درسي مطالعات منظور انجام به آموزاندانش ترغيب براي مناسب راهكارهاي ارائه -12

  . آنان وعالئق استعدادها با نياز، متناسبآموزان  دانش درسي تكاليف و ميزان در ارتباط با نحوه ايجاد هماهنگي -13

اوليا و  انجمن با مشاركت برنامهفوق كالسهاي تشكيل چگونگي در خصوص گيريو تصميم ريزيبرنامه ،همكاري -14

  .ضوابط مربوط و رعايت مربيان

 جهت و تصويري صوتي نوارهاي ،، نشرياتكتب و معرفي و انتخاب و پرورشي آموزشي ،كمک آموزشي منابع بررسي -15

  .مقررات ساير رعايت با مدرسه در استفاده

 جلسه دراولين مربيان و اوليا و انجمن مدرسه در شوراي شركت براي معلمان شوراي نمايندگان يا نماينده انتخاب -16

  .معلمان شوراي
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  .مدرسه شوراي پيشنهاد به وارائه نامهآيين اين 43 ماده مشمول آموزان دانش تحصيلي پايه تعيين -17

 تعيينمعلمان  توسط شوراي كه است رئيس نايب مدير برعهده مدير و در غياب عهده به معلمان شوراي رياست :16ماده

  .شودمي اتخاذ كهاستتصميماتيو اجراي  دستور جلساتتعيين مسئول  شود. مدير مدرسهمي

و  ، كارشناسانبازنشسته، معلمان و تربيت تعليم از متخصصين لزوم تواند در صورتمي مدير مدرسه: 16-1تبصره

مربوط  هاينظر در زمينه و تبادل معلمان درشوراي شركت جهت آموزان دانش و اولياي و پرورش آموزش مسئولين

  .كند دعوت

 از مذاكرات ايخالصه است شود و موظفمي شورا تعيين توسط اعضاي جلسه در اولين معلمان دبير شوراي: 2-16تبصره

  .برساند شورا اعضاي امضاي و به نموده را ثبت هر جلسه متخذه يا تصميمات

 اقدام وآموزشي درسيگروههاي تشكيل به خودنسبت ر وظايفبهت منظور انجام به تواند مي معلمان شوراي :16-3تبصره

  .نمايد

روز  وحداكثرتاده مدارساز بازگشايي قبل االمكان راحتي معلمان شوراي جلسه موظفند اولين مدارس مديران :17هماد

  .شودمي بارتشكيل يک هر ماه حداقل معلمان شوراي جلسات دهند.تشكيل از آن پس

  :آموزاندانش  شوراي -5

و  برنامه و فوق ، ورزشي، انضباطي، پرورشيآموزشي مسائل مربوط به امور در آموزان دانش مشاركت منظور به: 18ماده

 وتقويت آنان كرامتو  شخصيت به نهادن ارج و مدرسه و اولياي آموزاندانش بين دوسويه و مستقيم ايجاد ارتباط صحيح

 تشكيل مدارس درسطح آموزاندانش ، شورايدر آنان جويي ومشاركت پذيريو مسئوليت و خودباوري نفس به اعتماد

  :زير است شرح به آموزاندانش شوراي وظايف اعضا و شرح شود. تركيبمي

 :اعضا تركيب - الف

 اعضا انتخاب و نحوه خواهند بود، تعداد مدرسه همان تحصيل به شاغل آموزان دانش انازمي ،آموزاندانش اعضاء شوراي

  .گرددمي وابالغ تنظيم و پرورش آموزش توسط وزارت خواهد بود كه برابر دستورالعملي

 :وظايف شرح - ب

  . نامه آيين با مفاد اين آموزاندانش شوراي هايفعاليت برهمسويي مراقبت -1

 و ارائه مدرسه و اجرائي وپرورشي آموزشي  هاياز فعاليت در بخشي آموزاندانش مشاركت چگونگي پيرامون بررسي -2

  .مدير مدرسه پيشنهاد به

  .در مدارس ملي و ، انقالبيمذهبي مناسبتهاي و اجراي ريزيدر برنامه همكاري -3

  .مدارس امور كتابخانه دراداره و همكاري ديواري نشريه اداره -4

  .آموزاندانش و ورزشي علمي ،هنري ،فرهنگي مسابقات در برگزاري همكاري -5

  .و مذهبي تفريحي و اردوهاي علمي بازديدهاي در برگزاري همكاري -6

  .ارسمد نمازخانه و اداره نماز جماعت دربرگزاري همكاري -7

  .در مدارس آموزاندانش تعاوني و اداره درتشكيل همكاري -8

  .مدرسه و بهداشتي در امور انتظامي همكاري -9

   .مدرسه داخلي امتحانات برنامه در تنظيم همكاري -10
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  . اولياء و مربيان و انجمن مدرسه در شوراي موردي شركت براي نماينده انتخاب -11

  .ارائه پيشنهاد به مدير مدرسه جهت تشويق دانش آموزاني كه مشاركت فعال در امور اجرايي مدرسه داشته اند -12

 .بود خواهد مدرسه از خارج وتشكيالت شعبه دقفا و است ايمدرسه درون شوراي يک آموزاندانش شوراي :19ماده

 ازمدرسه خارج يا داخل در وحزبي جناحي فعاليت و سياسي ناسالم هايترقاب ايجاد مجازبه آموزان دانش شوراي

  .نمايد كانديداها فعاليتله يا عليه باشد و نمي تواند در انتخاباتنمي

 نمايد. اقدام درهرسالابالغي نامهرابر شيوهب آموزاندانش شوراي تشكيل به نسبت است موظف مدير مدرسه :20ماده

  .شودمي يكبار تشكيل هرماه آموزان حداقل دانش شوراي جلسات

و در غياب آنها يكي از  امور تربيتي يا مربيان از معاونان يكي ،آموزان دانش بيشتر شوراي خشياثرب براي :20-1تبصره

  .نمايدمي الت آنان را پيگيريمعلمان مدرسه به انتخاب مدير، ضمن هدايت جلسات شوراي دانش آموزان، مشك

، هنري، ، فرهنگيدينيهاي انجمنشكيل ت به نسبت مدرسه شوراي موافقت با تواندمي آموزان دانش شوراي :20-2تبصره

  كند.اقدام وعلمي ورزشي

و  اكثريت با رأي آن هايوتصميم دارد در اموراجرايي و مشاركت مشورتي نقش درمدارس آموزاندانش شوراي :21ماده

 مشكالت رفع براي را الزم همكاري مديرمدرسه بود. قابل اجراخواهد نامهآئين مفاد اين رعايت از تأييد مدير با پس

  .خواهدآورد بعمل وتوان امكانات درحد آموزان دانش شوراي

  : مدرسه شوراهايو اولياء ومربيان درمورد انجمن ضروري نكات

 عالي شوراي از تصويب، قبلنامهآيين در اين غير از موارد مندرج به در مدرسه يا شورايي انجمن هرگونه تشكيل :22ماده

  .مجاز نيست و پرورش آموزش

 عالي ، شوراياسالميورايش مجلس كشور مانند مصوبات عمومي مقررات براساس كه ها و شوراهاييانجمن :22-1تبصره

  .خودخواهند بود خاص مقررات شوند تابعمي تشكيل و هيأت دولت فرهنگي انقالب

 فقط مدرسه ازشوراهاي هريک يا مربيان اولياء و انجمن اب حقوقي يا حقيقي ارتباط اشخاص هرنوع يا مكاتبات :23ماده

  .گيردمي انجام مديرمدرسه ازطريق

 باالتربدون يا منطقه آنها در سطح كنند وتشكيلمي فعاليت مدرسه درسطح نامه آيين دراين مندرج شوراهاي: 24ماده

  .مجاز نخواهد بود وپرورش شآموز عالي شوراي تصويب

 مغاير مدير نظر با ،مدرسههاي رااز شو هريک مربيان يا و اوليا شده درانجمن اتخاذ هايكه تصميم درمواردي: 25ماده

  .باشداالجرا مي متبوع الزم اداره رييس نظر و ورأياداره آموزش و پرورش مربوط منعكس كرده  به را مديرموضوع باشد،

تعداد  شامل ومربيان شوراها و انجمن اولياء فعاليت ازنحوه يكبارگزارشي ماه هرسه مديرمدرسه موظف است :26ماده

  .نمايد ارسال محل پرورش و آموزشاداره  به را مدرسه يشورا هايگيريتصميم و اهم جلسات

  .قرارخواهند دادفعال مدارس را مورد تشويق  شوراهاي ومربيان  اولياء و، انجمنو پرورش آموزش ادارات: 26-1تبصره

  آموزان دانش تحصیل وادامه نام شرایط ثبت : سوم فصل

 در و شناسنامه اصلداخل كشور با  درمدارس تحصيلي هايازدوره هريک به ورود براي آموزاندانش نام ثبت: 27ماده

 گيرد. يا گذرنامه صورت مي شناسنامه اصل با ازكشور مدارس خارج

 ديگر، مدرسه به مدرسه مذكور از يکآموز پايه  دانش انتقالو  دبستان اول آموز در پايهدانش نام ثبت هنگام: 28ماده
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( درظهر تصوير )فتوكپي مطابقت با قيد تاريخ آموز رادانش سني شرط صحت ،شناسنامه  از رؤيت بايد پس مدير مدرسه

  .شود و نگهداري آموز ضبطدانش تحصيلي پرونده مذكور بايد در و امضا نمايد.گواهي ، گواهيشناسنامه

مراكز  ازسوي شده يمتنظ بهداشتي ، كارتابتدايي اول آموز در پايهدانش نامثبت بايد هنگام مدارس مديران :29ماده

  .نمايند آموز ضبط و نگهداريدانش تحصيلي و در پرونده مطالبه را بهداشتي

 نوآموزان وشنوايي تحصيلي، بينايي وآمادگي جسماني سالمت نجشس طرح كهدر شهرستانها و مناطقي :29-1تبصره

توسط  كه عادي درمدرسه آموزاندانش نام ثبت بودن سالمتي و بالمانع گواهي شود، ارائهاجرامي دبستان به براي ورود

  .استضروري شود،صادرمي سنجش هايپايگاه

 اجباري وجه هرگونه ودريافت آموزاندانش نامثبت براي شرط معدل و تعيين ، مصاحبهورودي آزمون برگزاري :30ماده

مذكور از  داليل به آموزيو نبايد دانش مجازنيست نامثبت( در زماندرسي و كتابهاي حوادث بيمه مربوط به جز وجوه )به

  شود. محروم نامثبت

خود  مربوط به و مقررات قوانين تابع نام ثبت باشند ازحيثمي و ضوابط خاص قانون داراي كه مدارسي: 30-1تبصره

  .خواهند بود

ز ا نام وثبت بودد خواه مدرسه نزديک تر است، در اولويت محل سكونت آنان به كه آموزانيدانش نام ثبت :31هماد

  .است كار پدر يا مادر بالمانع محل به نزديک هستند در مدرسهاغلدو ش هر آنان والدين كهآموزانيدانش

 وضعيت دهنده نشان در دوره تحصيلي شود. پروندهمي تشكيل تحصيلي آموز پروندههر دانش براي در مدرسه :32ماده

 سنوات هايكارنامه ، شاملنام ثبت نامهشيوه در مندرج بر مدارك بود و بايد عالوه خواهد دوره آموز در آندانش تحصيلي

 ابتدايي پنجم پايه تحصيلي وجود كارنامه تحصيلي راهنمايي دوره آموزان دانش نيز باشد. براي تحصيلي دوره همان قبل

 تحصيلي در پرونده تحصيلي يراهنماي سوم پايه يا موقت دايم ، وجود گواهينامهمتوسطه دوره آموزاندانش و براي

  .دارد ضرورت

 موفق ورودي درامتحان با شركت يا برابر مقررات خارجي تحصيلي مدارك از ارزشيابي با استفاده كه افرادي :1-32تبصره

  .ندارند قبل سنوات تحصيلي كارنامه نياز به شوند،مي تحصيل ادامه به

 و مدارك شناسنامه فاقد كه آموزيدانش از ولي با اخذ تعهد كتبي تواند در موارد استثناييمي مدرسهمدير : 33ماده

 آموزان دانش قبيل اين تحصيل نمايد. ادامه نام ثبت ماه يک مدت مشروط حداكثر براي صورته ب از وي است تحصيلي

خواهد بود و در  پرورش و آموزش اداره خاص كميسيون موافقت منوط به تحصيليو  هويتي مدارك ارائه عدم در صورت

 امتحاني نوبت از اولين قبل در دفتر آمار تا وي مشخصات ودرج قطعي نام ثبت براي است آموز موظفدانش هرصورت

  .كند تسليم مدرسه خود را به تحصيلي و هويتي مدارك

 باشد، بامي ناقص ارزشيابي جهت وي خارجي تحصيلي مدارك كه آموزي دانش تحصيل و ادامه نام ثبت :33-1هتبصر

ازكشورتا  خارج مدارس وپرورش آموزشكل از اداره نامهو اخذ معرفي خارجي تحصيلي مدارك ارزشيابي تأييد كميسيون

آموز توسط  دانش قطعي تحصيلي پايه خرداد ماه امتحانات تاپايان چنانچه .است انعبالم پاياني اتامتحان از شروع قبل

 به خرداد و شهريور وي نشود، امتحانات مشخص ساير مقررات از كشور بارعايت خارجمدارس وپرورش آموزش كل اداره

 تواند جهتمي نشود قبول شهريور ماه آموز در امتحانات دانش و چنانچه خواهد شد محسوب پايه تعيين امتحان عنوان

  .كند شركت نوبتي يک صورت تر بهپايين پايه دروس در امتحان پايه تعيين



 
  

 

www.dad-man.ir 

  .است آزاد ممنوع مستمع آموز بصورت دانش پذيرفتن: 34ماده

 كارت ارائه تواند بابرد ميبسر مي  خود نام ثبت محل از غير محلي در ضرورت به كه  آموزي دانش :34-1تبصره

از  يكي درس ، ازكالسهاي)مقصد(وپرورش آموزش از اداره نامهو با اخذ معرفي تحصيلي يا گواهي مدرسه شناسايي

  .كند استفاده موقت جديد بصورت در محل مدارس

   دهند:تحصيل ادامه ذيلشرح به توانندمي شرايط سني بارعايت وادآموزيس نهضت تحصيلي مدارك دارندگان: 35ماده

 ابتدايي دوم پايهدهند و يا در امتحان تحصيل و ادامه نام ثبت ابتدايي دوم در پايه مقدماتي دوره تحصيلي مدرك با -الف

  .كنند نام ثبت ابتدايي سوم در پايه احراز شرايط قبوليو در صورت  كرده ( شركتسوم پايه ورود به عنوان )به

  .نمايند نام ثبت ابتدايي چهارم در پايه تكميلي دوره تحصيلي با مدرك -ب

  .نمايند نام ثبت ابتدايي پنجم درپايه پاياني دوره تحصيلي بامدرك -ج

  زير خواهد بود: بشرح روزانه در مدارس نام ثبتشرايط سني: 36ماده 

  :ابتدايي دوره - الف

 و در مناطق تمامسال 9 شهري در مناطق اكثر آنو حد تمام سال 6 دبستان اول در پايه نام ثبت سن حد اقل -1

  .خواهد بود تمام سال 11 و عشايري روستايي

 تمام سال 16 وعشايري روستايي مناطق در و  تمام سال14 شهري مناطقدر  ابتدايي در دوره نام ثبت حداكثر سن -2

  .بود خواهد

  :تحصيلي راهنمايي دوره - ب

 تمام سال 17و  16، 15به ترتيب شهري در مناطق تحصيلي راهنمايي و سوم ، دوماول هايدر پايه نام ثبت حد اكثر سن

  .است تمام سال 19و 18 ، 17 ترتيب به  ايريو عش روستايي و در مناطق

  :متوسطه دوره - ج 

و  روستايي ،شهري در مناطق دانشگاهي پيش و دوره متوسطه و سوم دوم ،اول هاي در پايه نام ثبت حداكثر سن

  .است تمام سال 21و  20، 19، 18 ترتيب به عشايري

 خاص درمراكز آموزشي كه جسمي معلول آموزان دانش سني حداكثر سقف به دوسال تحصيلي در هر دوره :36-1تبصره

  .شودمي دارند اضافه اشتغال تحصيل به

  .خواهد بود مهرماه اول ،نام ثبت آموز جهت دانش سن محاسبه مالك :36-2تبصره

 خواهد بود. چنانچهكشوري  ، تقسيماتنام مجاز ثبت حداكثر سن رعايت ستا برايشهر و رو تعيين مالك :36-3تبصره

 آن پايان تا ،مناطق آن آموزاندانش تحصيل شوند ادامه منضم شهري محدوده به تحصيلي سال روستاها درطول برخي

 .بود روستا خواهد مطابق شرايط سني تحصيلي دوره

در  شرايط سني اند، با رعايتكرده تحصيل ترك كه وظيفه نظام غيرمشمول آموزان مجدد دانش نام تثب :36-4تبصره

  .است مربوط بالمانع تحصيلي پايه

 غيرانتفاعي ساير شرايط صرفاً در مدارس با رعايت استشده قبول كه ايپايه آموز درهمان مجدددانش نام ثبت :37ماده

 .مجازاست متفرقه ا بصورتي

و  مقررات رسند، تابعميعمومي وظيفه خدمت مقرر در قانون مشموليت سن به كه پسري آموزاندانش نام ثبت :38ماده
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  .شودمي ابالغ وپرورش آموزش وزارت از طريق وظيفه نظام با هماهنگي كه است هايي نامه شيوه

 تلقي تحصيل ترك نظام وظيفه از نظر مقررات مشمول آموزان وبيشتر دانش متوالي ماه سه غيرموجه غيبت :39ماده

  .شودمي

  .شودنمي محسوب تحصيل ترك موجه غيبت و تحصيلي وقفه :39-1تبصره

 خواهد دو سال وراهنمايي تحصيلي ابتدايي يهادر دوره تحصيلي مجاز در هرپايه مردودي حداكثر تعداد سالهاي :40ماده

  كند. نام ثبت پايه در همانسال سومين تواند برايمي شرايط سني رعايت با آموزبود و دانش

 مدت بود به دارند مجازخواهند اشتغال تحصيل به خاص درمراكز آموزشي كه جسمي معلول آموزان دانش: 40-1تبصره

  .كنند تكرار پايه عادي آموزان بيشتراز دانش يكسال

تواند مي است دهنش نام ثبت به موفق تحصيلي نيمسال يا سال از شروع قبل موجه داليل به كه آموزي دانش :41ماده

موارد در  دهد. در اينگونه تحصيل و ادامه كردهنام ، ثبتمحل وپرورش آموزش اداره خاص صرفاً با اخذ مجوز از كميسيون

  .شوداستناد مي خاص كميسيونو رأي نامهشماره دفتر آمار به مالحظات ستون

 خارج مدارس آموزش پرورش كل اداره از طريق خارجي تحصيلي مدارك از ارزشيابي پس كه آموزي دانش :41-1تبصره

 وي نام ندارد و ثبت پرورش و آموزش اداره خاص ازكميسيون اخذ موافقت شود نياز بهمي معرفي نام ثبت جهت كشور از

  .خواهدبود تحصيلي بالمانع از سال در هر زمان

ذيرد. افراد پمي معتبرصورت هويتي و اقامتي مدارك مقيم ايران براساسخارجي  آموزان اتباعنام از دانشثبت :42ماده

كشور  مورد تأييد وزارت اقامت اجازه داراي بايد خارجي از كشورهاي پناهندگان و شدگان رانده ،ايران مقيم خارجي

 .باشند

 از كشور درخارج و يا اقامت، بيماري مدرسه به دسترسي مانند عدم عللي به كه آموزيدانش تحصيلي پايه :43ماده

 ويا رفته از بين سوزي وآتش ، زلزلهسيلاز قبيل در اثر حوادثي وي تحصيلي شود يا مدارك رد مدرسهوا موقع به نتوانسته

 ارزشيابي جهت قبولي قابل مدارك كه آموزيدانش تحصيلي پايه همچنين و است او ايجاد شده تحصيل در ادامه ايوقفه

 توسط معلمان شوراي از سوي شده انجام هايو بررسي نام ثبت متعارف سن حداقل با رعايت ابتدايي در دوره ندارد،

 هايدردوره .شوداستناد مي مدرسه شوراي رأي دفتر آمار به مالحظات ستون در و شودمي تعيين مدرسه شوراي

 آموزش اداره تواند با معرفيمي خود و توانايي متعارف سن حداقل به با توجه تحصيل ادامه متقاضي و متوسطه راهنمايي

 تحصيل باالتر ادامه در پايه احرازشرايط قبولي ودرصورت نموده مورد نظر شركت پايه ورودي در امتحان محل وپرورش

تا  اول هايپايه وبراي تمام سال 10و9و 8 و7و 6 ترتيب  به تا پنجم اول هايپايه براي ابتدايي در دوره متعارف دهد. )سن

  باشد.(مي تمام سال 16و15و14 متوسطه تا سوم اول هاييهپا براي و تمام سال13و12و11 راهنمايي سوم

 وافقتم درصورت منطقهديگر درهمان مدرسه به مدرسه از يک تحصيلي سال در جريان آموزان دانش انتقال :44ماده

 درصورتو پرورش آموزش و نواحي سايرمناطق به ناحيه و منطقه  و از يک سايرمقررات رعايت مقصد با مدير مدرسه

  .خواهدبود بالمانع پاياني امتحانات شروع ازقبل ماه يک تا مقصد  و پرورش آموزش اداره موافقت

 يواحد -نيمساليو در نظام آخر سال امتحانات سالي ، در نظامماده اين موضوع پاياني منظور از امتحانات: 44-1تبصره

  .است نيمسال پايان امتحانات

آموز دانش از انتقالپس ماه بايد حداكثر تا يک آموزان دانش گونه اين امتحاني هايو نمره تحصيلي پرونده :44-2تبصره
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  .شود ارسالجديد مدرسه به

 به منطقه از يک ماه خرداد نهايي از امتحانات پس آخر متوسطه سال آزاد داوطلبان و آموزان دانش انتقال :44-3تبصره

  .باشدمي مبدأ بالمانع وپرورش آموزش اداره خاص كميسيون موافقت با عذرموجه ديگر مشروط برداشتن منطقه

و  تحصيلي پايه كليه دروس يک روزانه منوط به گذراندن به مدارس بزرگساالن مدارس آموزان دانش انتقال :45هماد

  بزرگساالن مدارس به روزانه مدارس آموزان دانش. انتقالاست روزانه مدارس نام وساير ضوابط ثبت شرايط سني داشتن

  .است بالمانع بزرگساالن مدارس يانيپا امتحانات از برگزاري قبل تا يكماه

 بزرگساالن مدارس به روزانه مدرسه تحصيل  شرايط دادن دست از علت به كه متوسطه دوره آموزاندانش :45-1تبصره

  .را نخواهند داشت روزانه مدارس به بازگشت اجازه شوند،مي منتقل

  :زير خواهد بود شرح به ( ومتفرقه)شبانه بزرگساالن در مدارس نام ثبت شرايط سني :46ماده

 تمام  سال 16و14 ترتيبو متوسطه به تحصيلي راهنمايي هايدر دوره بزرگساالن درمدارس تحصيل سن حداقل -1

  .خواهدبود

از  توانميموردي صورت  به محل وپرورش آموزش رهادا خاص بامجوز كميسيون در شرايط خاص :1-46تبصره

  .نمود نام ثبت بزرگساالن را ندارد، در مدرسه شرط سني حداقل كه آموزيدانش

 باهرسني آموزمردود متوسطهدهد و دانشمي را از دستروزانه در مدرسه شرايط تحصيل كه آموزي دانش :46-2تبصره

  .كند نام ثبت بزرگساالن مدرسهتواند درمي

 نام ثبت براي سن .حداقلكشور مجاز نيست در داخل پنجم استثناء پايه به ابتدايي در دوره متفرقه امتحان برگزاري -2

 قبولي مدارك ارائه به مذكور نيازي در امتحاناتشركت و براي است تمام سال 10 ابتدايي پنجم پايه متفرقه در امتحانات

  . است ضروري قبل پايه قبولي كارنامه ارائه وجود ندارد وليها شرط سنينخواهد بود. درساير پايه قبل سنوات

و  است مهرماهدراول تمام سال 18 (جامع) تحصيلي راهنمايي دوره متفرقه در امتحانات نام ثبت براي سن حداقل -3

 نهايي درامتحان راهنمايي و دوم اول هايپايهقبولي مدرك ارائه توانند بدونمي ابتدايي پنجم پايه قبولي كارنامه ارندگاند

  .كنند شركت آزاد داوطلب صورت به تحصيلي راهنمايي دوره

 معافيت انآن براي ليكن است بالمانع متفرقه درامتحانات وظيفه نظام پسرمشمول داوطلبان وشركت نام ثبت: 1تبصره

  هدشد.صادرنخوا تحصيلي

  .شودمي تلقي تحصيل ترك وظيفه نظام ازنظر مقررات متفرقه در امتحانات شركت: 2تبصره

را  آموزاندانش كليه حصيليت، پروندهتحصيليسال  از شروع پس ماه حداكثر تا يک استموظف مديرمدرسه :47ماده

  .كنداقدام استحقاقي پايه او به هدايت به باشد،نسبت شده نامثبتمقررات برخالف آموزياز دانش نمايد و چنانچهبررسي

 ييا سالها سال در همان آموزيشود دانش مشخص تحصيلي سال از شروع ماه يک اگر بعد از گذشت :47-1تبصره

نمايد. در گزارش و پرورش آموزش ادارهرا به بايد موضوع ، مديرمدرسهاستشده نام ثبت مقررات برخالف قبل تحصيلي

 آموز و پيگيريدانش تحصيلي سرنوشت تعيين به نسبت وقت دراسرع است موظف و پرورش آموزش موارد اداره گونهاين

  .كند ذيربط اقدام عمراج از طريق موضوع

 خاص آموزان دانش براي ويژه تسهيالت

 ونظايرآن مسابقات ورزشي مربوط،آموزشي هايدرالمپيادهاودوره شركت ازقبيل موجه داليل به دانش آموزاني كه: 48ماده
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تحصيلي و متوسطه سوم راهنمايي يينها درامتحانات شركتبه موفق وپرورش اداره آموزش خاص كميسيون تشخيص به

خواهد  محسوب قبل نوبتدر امتحانات قبولي عنوان به آنان كنند.قبوليشركتبعدي توانند درنوبت امتحاني شوند مينمي

  .شد

 و همچنين گرددشهيد، اسير يا مفقودمي تحصيلي سال آنها در طول اول درجه از بستگان يكي كه كساني كليه: 49ماده

شود مي فوت خرداد يا شهريور ماه از آغازامتحانات قبل ماه يک آنها در فاصله اول درجه از بستگان يكي كه آموزانيدانش

 انيامتح نوبت مذكور دريکامتحانيهاي بر نوبتتوانند عالوه افراد ميقبيل مردود نخواهند شد. اين امتحاني نوبت در آن

  .كنند مجاز شركت با غايبين ديگر همراه

  .شودنمي متوسطه دوره نهايي دروس شامل ماده مفاد اين :49-1تبصره

 و يا اوراق برگزار نشدهطبيعي، باليايغيرمترقبه حوادث از قبيل تلفمخ علل به آنان امتحانات كه آموزانيدانش :50ماده

در  وپرورش آموزش اداره خاص تأييدكميسيون با توانندميداخليفقود يا معدوم گرديده است امتحانات امتحاني آنان م

   يند.نما مجدد شركتدر امتحان ناتامتحا ايام از پايان پس وحداكثر تا يكماه فرصت اولين

 آموزشعاليشوراي  معينكميسيون  بر عهده امتحاني نوبت صدور مجوزوتعييننهايي امتحانات درمورد: 50-1تبصره

  . خواهد بود وپرورش

 نامه آيين در اين برموارد مندرج عالوه محل وپرورش وزشآم اداره خاص كميسيون تواند با موافقت مي مدرسه  :51ماده

  :شود آموز قائل دانش زير را نيز براي تسهيالت

 مجاز و نظاير آناز دفعات بيش يا مشروطي ، مردودي كبرسن از قبيل مختلف داليل به كه آموزي از دانش نام ثبت -1

  .استداده را از دست نهروزا  در مدرسه شرايط تحصيل

  .باشدنميحضور دركالس قادر به خاصبيماري  علتبه كه  آموزياز دانشحضور در كالس  بدوننام ثبت -2

 به كتبي بخش نمرهكردن اضافي، جايگزين وقت غلط، دادن ، امالء صحيح ايچند گزينه صورت به امتحان برگزاري -3

،  ، ناسازگار بدنيحركتي افراد )اختالالتجسماني شرايط خاص به با توجه داخلي در امتحانات يابالعكس شفاهي جاي

 (.بدني تعادل عدم

  . نيست مدرسه امتحانيحضور در جلسه قادر به كه آموزي از دانش از مدرسه در خارج غيرنهايي امتحان برگزاري -4

 امتحانات ازشروع قبل حداكثر يكماه نيست نهايي صورت آنها به امتحان كه از موعد در دروسي پيش اخذ امتحان -5

  .خواهد كرد از كشورعزيمت خارج خود به والدين اتقاق به ضرورت هب كه آموزي از دانش پاياني

  . است داشته موجه غيبت هماهنگ در امتحانات كه آموزي از دانش اخذ امتحان -6

يا كمتر  سال 5/5كشورها در آن دبستان ورود به سن از كشور كه خارج ايراني در مدارس نام ثبت سن حداقل: 52ماده

 شوند در صورتي از كشور مي خارج ايراني مدارس وارد سالگي 5/5در  كه آموزاني دانش . خواهد بود سال 5/5 است

 از كشور گذرانده خارج ايراني را در مدارس دبستان اول پايهدهند كه تحصيل كشور ادامه داخل توانند در مدارسمي

كارمند دولت،  آنان اولياي كه است مجاز درصورتي كشور داخل مدارس اول پايهبه  آموزان دانش قبيل اين باشند. انتقال

 قبل آنانومأموريت در ديگر كشورها بوده ايران اسالمي جمهوري در دواير و نمايندگيهاي اسالمي انقالبنهادها وارگانهاي 

  .باشد يافته خاتمه تحصيلي سال از پايان

  :دهند تحصيل زير ادامه از روشهاي ييك توانند بهمي كرده ازدواج آموزان دانش: 53ماده



 
  

 

www.dad-man.ir 

  .نمايند شركت متفرقه در امتحانات مقررات طبق -1

  .نمايند تحصيل بزرگساالن در مدارس مقررات طبق -2

 در امتحانات مانندسايرين ،حضور در كالس نمايند و بدون نام ثبت روزانه در مدارس شرايط سني داشتن درصورت -3

  .نمايند شركت

 به روزانه درمدارس ، مانند سايرينآموزانبا ديگر دانش ازدواج از ابراز مسائل و خودداري كامل سادگي با رعايت -4

  .دهند  ادامه تحصيل

و  ،تكرارپايهمدرسه به دسترسيعدم از قبيل مختلف داليل به كه تحصيلي وراهنمايي ابتدايي آموز دورهدانش: 54ماده

 در امتحانات قبولي تواند در صورتخود قرار دارد، ميتحصيلي پايه متعارف باالتر از سن در شرايط سني تحصيليوقفه

 مدرسه يا قبلي مدرسه در  باالتر پايه در امتحانات تحصيليسال همان ، درشهريورماه14 كل معدل با حداقل خردادماه

 پايه بهاحراز شرايط قبولي كند ودر صورت شركت نوبتييک صورت به است كردهنام ثبت تحصيل ادامهبراي كه جديدي

  ارتقاء يابد. بعدي

 يتحصيل راهنمايي دوره(بزرگساالن) شبانه ابتدايي ودانش آموزان پنجم متفرقه پايه امتحانات آزاد داوطلبان: 54-1تبصره

  .نخواهند بود ماده ازمفاداين استفاده به مجاز

 و راهنمايي ابتدايي دورهامتحانات نامهدر آيين همانند شرايط مندرج شهريورماه در امتحانات شرايط قبولي: 54-2تبصره

 هماهنگ و در امتحانات مدرسه يباتأييد شورا داخليتوانند در امتحاناتمي شهريور ماه موجه خواهد بود.غايبين تحصيلي

  .نمايند مجاز شركت غايبين در امتحانات وپرورشآموزش اداره خاص باتأييد كميسيون

 درهر نيمسال كنند وهمچنينتحصيل بزرگساالن درمدارس آموزان از ساير دانش بيش مجازند يكسال ايثارگران -55ماده

 .نمايند مجاز انتخاب هايواحد از سقف بيش درسي نعنوا يک تابستاني يادوره

  مدارس وایمنی شرایط بهداشتی : چهارمفصل

، ، آزمايشگاه، كتابخانهنمازخانه در هر مدرسه وپرورش آموزش وزارت ضوابط ومعيارهاي شود براساس سعي: 56ماده

 واطفاي درماني - بهداشتي هايو مراقبت اوليه كمكهايبراي الزم وسايلو  ، مكاناجتماعات ، سالنورزشي ، سالنكارگاه

  .شود استفاده از آن خارج مشابه وامكانات موجوددرمدرسه وازامكانات بيني پيش ،حريق

 آب تأمين از قبيل براموري محيط مدرسه و سالمت بهداشت ارتقاء سطح به كمک موظفند براي مدارس مديران :57ماده

 رنگ و تأمين ، تهويهآموزانسر دانش موي ،بدن ،لباسپاكيزگي به توجه ،بهداشتي هايسرويس نظافت ،سالم آشاميدني

كاردركارگاهها  از لباس واستفاده مدرسه درتعاوني موادخوراكي وتوزيع وتهيه مدرسه فضاي براي مناسب وروشنايي

  .دارندمعمول  كامل مراقبت

 كنند و در خصوصاقدامآموزان  دانش ( نمودن)حوادث بيمه به نسبت تحصيلي سال بايد ابتداي مدارس مديران :58ماده 

  .نمايندرا راهنمايي آنان و خانواده آموزان، دانشآن ياز مزايا استفاده چگونگي

بايد با  مدارس مديران آيد.بعمل درماني - بهداشتي معاينه آموزان ازدانش بار در سال يک بايد حداقل در مدرسه :59ماده

 و سالمت بهداشت تأمين براي داشتيبه و سازمانهاي را با مسئوالن همكاري نهايت اوليا و مربيان انجمن كمک

  .باشند داشته آموزاندانش

باشد  وجود نداشته بهداشتي هايبرنامه اجرايبراي يا مركز بهداشتي درمانيبهداشت  مربي در مناطقي كه :59-1تبصره
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 را به مراتب الزم گزارش با تهيه وقت اسرع در بايد مدرسه مدير نباشد، آن تأمين به قادر نيز  اوليا و مربيان وانجمن

 وخدمات بهداشتي مراقبتهاي مربوط به هايبرنامه اجراي براي الزم برساند تا اقدامات محل و پرورش آموزش اداره اطالع

  .گيرد صورت ايمني

، مدرسه و ايمني ديگر در ارتباط با شرايط بهداشتي لهر دلي واگيردار يا به بيماري در اثر شيوع كه در مواردي: 60ماده

 اداره مربوط و موافقت بايد با نظر كارشناسان باشد، مدير مدرسه مواجه با خطر احتمالي آموزاندانش تحصيل ادامه

 ادامه ترتيب وقت در اسرع نمايد كه كند و اهتمام اقدام موقت بصورتمدرسه نمودن تعطيل به نسبت وپرورش آموزش

  .شود ديگر داده محل در آموزاندانش تحصيل

برسانند تا  وي اولياي اطالع را به آموز مراتبدر دانش بيماري عالئم مشاهده  هنگام فند بهموظ مدارس  مديران: 61ماده

  .شود دادهآموزان نشديگر دا به بيماري از سرايت آموز قبل دانش درمان ترتيب

از  اطمينان براي مدرسه به بازگشت ، هنگامكند واگيردار غيبت يماريب ابتال به سبب به كه آموزي دانش: 62ماده

  .نمايد ارائه مزاج برصحت مبني پزشكي بايد گواهي بهبودي

 قرارگيرند و درمورد كالس مناسب هايند بايد در رديفدار يا شنوايي بينايي ضعف كه آموزاني دانش: 63ماده

 و نشستن براي مناسب محل بينيپيش و آيد بعمل ممانعتي  نويسند نبايد هيچگونهمي چپ با دست كه آموزانيدانش

  .قرار گيرد آنها بايد مورد توجه براي شرايط مناسب تأمين

  آموزان دانش و لباس پوشش : پنجم فصل

 و تربيتي محيط آموزشي با و متناسب آراسته ظاهري و داراي ساده ،و رنگ بايد از نظر دوخت آموزاندانش لباس: 64ماده

  .باشد مدرسه

 و پوشش نيز از لباس رسهمد به آمد و رفتدر ،در مدرسه مناسب از پوشش بر استفاده بايد عالوه آموزاندانش :65ماده

  .كنند استفاده تصوير و نوشته و فاقد هرگونه مناسب

 شئون با بايد آنان لباسدوخت و شكل ،است آنان عفاف و وقار ، نشانپوشش بر عالوه  آموزان دانش لباس :66ماده

  .باشد متناسب اسالمي

  .باشد مي مقنعه و شلوار مانتو،( 2  مقنعه و مانتو، شلوار ( چادر،1 دخترشامل آموزاندانش پوشش :67ماده

اجبار،  عدم رعايت ضمنمدارس  مديران است باشد.شايستهمي پوششترين و مناسب چادربهترين حجاب: 67-1تبصره

  .كنند وصيهو ت تشويق از آن استفاده دختر را به آموزان دانش

 هايرنگ از ميان وجغرافيايي شرايط سني به توجه دختر بايد ضمن آموزان دانش مانتو، شلوار و مقنعه رنگ: 67-2تبصره

  .شود انتخاب مناسب

  آموزان دانش انضباطی مقررات : ششم فصل

  : آموزان دانش وظايف -1

 و رفتار خويش را در اخالقو پرورش آموزش مقررات و اسالمي موازين موظفند تحصيل در دوران آموزان دانش :68ماده

  : زيراست شرح به آنها اهم  كنند كه رعايت

  . شعائر ديني رعايت -1

  .مدرسه و ديگر كاركنان ، مربيان، معلمانمدير، معاون به نسبت واحترام ادب رعايت -2
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  .آموزانبا ساير دانش و همكاري رفتار و اخالق نحس رعايت -3

 اجتماعي يفعاليتها در ومشاركت ديني فرائض انجام ،تربيتي و آموزشي مقررات ، رعايتدر تحصيل شايسته سعي -4

  .مدرسه

از  استفاده مقرر براي در غيرساعات مقرر. )حضور در مدرسه ساعات در پايان از آن و خروج در مدرسه موقع حضور به -5

 سرپرستي مدير و به آموزو موافقت دانش ولي اجازه و... منوط به پرورشي ، فعاليتهاي ، كتابخانه ، آزمايشگاه ورزش زمين

 (.مجازخواهدبود مدرسه از كاركنان او يا يكي

  .رسماً داير است مدرسه كه مدتي در تمام درس و كالس در مدرسه حضور مرتب -6

 فضاي نگهداشتن مربوط درپاكيزه ديگر و مسئولين آموزان با دانش و همكاري فردي و نظافت بهداشت رعايت -7

  .مدرسه

و  پسران براي آموزيدانش با شئون سر متناسب موي و اصالح و مناسب ساده ، جوراب ،كفش از لباس استفاده -8

  .دختران براي مناسب حجاب رعايت

غيرمرتبط با امور  وسايل اشياء گرانبها و آوردن از همراه پرهيز و و آرايشي تجملي وسايل از بكاربردن خود داري -9

  .مدرسه به تحصيلي

 شده بينيپيش آموزيدانشتعاوني شركت نامهدر آيين كه غير از مواردي به در مدرسه از خريد و فروش خودداري -10

  . است

 به آموزيدانش . )چنانچهمدرسهو ساختمان ، تجهيزاتاموال در حفظ و نگهداري و اهتمام شخصي از وسايل مراقبت -11

 جبران وي يا وليآموز توسط دانش وارده واردآورد، بايدخسارت خسارت آموزان يا ساير دانش مدرسه و ساختمان وسايل

 (.شود

 انضباطي وظايف اهمشود، بايد حاويمي او تكميل ولي آموز وتوسط دانش نام ثبت درموقع كه هاييبرگه :11-1تبصره

  .را تعهد كنند وظايف اين انجام او وولي آموز دانش، و توجه آگاهي باشد تا ضمنزانآمودانش

 اطالع را به باشد، مراتب داشتهغير موجه آموز تأخير ورود مكرر يا غيبت دانش كه در مواردي است مدير موظف: 69ماده

 بيش عمومي وظيفه آموزپسرمشمول دانش غيبت شودچنانچهمعمول الزم جويي چاره ولي برساند تا با همكاري وي ولي

  .كند مربوط اعالم مراجع را به وي تحصيل ترك مراتب است مديرموظفباشد  نامهآيين اين 39 از حد مقرردرماده

 شود و در صورتانضباط مي كسر نمره وموجب ثبت آموز در دفترانضباطي وتأخير ورود دانش غيرموجه غيبت :70ماده

 76 را برابر مفادماده مقتضي تصميم سهمدر با نظر شوراياست موظف از حد ،مدير مدرسه بيش تأخير ورود مكرر ياغيبت

  .كند آموز ابالغدانشولي را كتباً به اتخاذ نمايد ومراتب

  :و تشويق ترغيب -2

 و باتأييد شوراي را تهيه هاييبرنامهخويش وظايف صحيح انجام به آموزاندانشترغيب بايد براي مديرمدرسه :71ماده

  .اجرا كند مدرسه

  :گيرندقرار مي زيرمورد تشويقروشهاي دهند، بهمي انجام نحو شايسته خود رابه وظايف كه آموزاني دانش: 72ماده

  . آموزان در حضور دانش در كالس شفاهي تشويق -1

  . آموزان دانش كليه حضور در  آغازين در مراسم شفاهي تشويق -2



 
  

 

www.dad-man.ir 

  .آموز دانش ولي به آن و اعالم در كالس شفاهيو  كتبي تشويق -3

  . آموزاندانش در حضور كليه و شفاهي كتبي تشويق -4

  . آموزاندانش در حضور همه مدير مدرسه تقدير با امضاي يا لوح جايزه اعطاي -5

  . و پرورش آموزش اداره تقدير از طرف لوح و اعطاي كتبي تشويق -6

  .فرهنگي و آموزشي ،تربيتي اردوهاي در شركت  براي معرفي -7

  و پرورش آموزش عالي شوراي برابر ضوابط مصوب آموزي دانش هاينشان اعطاي -8

 هايوبند توسط مدير مدرسه 5 لغايت 2 آموز و بندهاي دانش و مربي با معلم 1در مورد بند  اتخاذ تصميم :1-72تبصره

  . خواهد گرفت انجام مدرسه از تأييد شوراي پس 7و 6

  :شود رعايت بايد موارد ذيل تشويق هرنوع در انجام :73ماده

كار  به ، عشق اميد، تعاون وروح شده آموزان در دانش دروني وانگيزش تشويق بايد منجربه مدرسه تشويقي هايبرنامه -1

  .دهد توسعه را در آنان و جديت و كوشش

  .خود باشد قبليبا وضع در مقايسه وي پيشرفت آموز و ميزاندانش و كوشش ، سعي در تشويق اصلي مالك -2

  .باشد روشنآموزانشود وسايردانشمي تشويق كه فردي براي آن علت پذيرد كه انجام ايگونه بايد به تشويق -3

 قرار توجه مورد  آنوتربيتي آموزشي آموز باشد و ارزش دانش و ذوق با سن شود بايد متناسبمي تهيه كه جوايزي -4

  .گيرد

 نحو مناسب حضور اوليا بهعدم در صورت و شود  درج آموزان دانش تحصيلي بايد در پروندۀ مهم هايتشويق خالصه -5

  .برسد آنان اطالع به

 بين و استثنايي هانبايدتبعيضتشويق شود و در اعمال آموز ديگريتحقير دانش نبايد سبب آموزيدانش هيچ تشويق -6

  .شد قائل آموزاندانش

  : تنبيه -3

 ،درسهم شود مدير، شورايميمحسوب  خودتخلف وظايف انجامبه نسبت آموزان دانش انگاريقصور و سهل :74ماده

 وعلت انگيزه يابند و درجستجويآگاهي محصل وموقعيت از وضع تنبيه هرگونه از اعمال موظفند قبل ومربيان معاونان

  .كننداقدامآن رفع به برآيند ونسبت تخلف

نمايد  فراهم در وي جاد رفتارمطلوباي را براي مناسب و زمينه خود جلب اشتباه آموز را بهدانش بايد توجه تنبيه :75ماده

آموز و دانش تجّري مناسب تغييررفتار باشد تا موجبياز الگوها و استفاده علمي هاييافته به بايد متكي تنبيه لذا اعمال

  .نشود بر تكرار اشتباه اصرار وي

 به تناسب افتد، بارعايت، درآنها مفيد و مؤثرنميبيتيتر هايجوييها و چارهراهنمايي كه متخلفي آموزاندانش: 76ماده

  :گيرندقرار مي زير مورد تنبيه از روشهاي يكي

  . طور خصوصي به تذكر و اخطار شفاهي -1

  .مربوط كالس آموزاندانش حضور در شفاهي  تذكر و اخطار -2

  .آموز دانش ولي بااطالع پايه متعدد دريک وجودكالسهاي ، در صورتتغيير كالس-3

  .آموز دانش ولي به و اطالع اخطار كتبي -4
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  .روز سه مدت آموز، حداكثر برايدانش ولي قبلي با اطالع از مدرسه موقت اخراج -5

  . ديگر مدرسه به انتقال -6

ودر  است ممنوع تنبيهجهت درسي تكاليف تعيين و بدني تنبيه ،اهانت قبيل از ديگر تنبيه  هرگونه  اعمال :77هماد

  .شد قائل واستثنايي تبعيض آموزان دانش نبايد بين تنبيهات اعمال

از  پس 5و  4 مدير و بندهايبرعهده 3مربوط و بند  و مربي معلم بر عهده 2و  1 در بندهاي مندرج  تنبيه اعمال :78ماده

 وپرورش آموزش اداره اخذ موافقت ،مدرسه برتأييد شوراي عالوه 6 درمورد بند .مديراست برعهده مدرسه ايشور موافقت

  . است نيز ضروري

 پرورش و آموزش به وابسته ها، سازمانها و مراكز غيروزارتخانه ساير به وابسته  و هنرستانهاي در دبيرستانها: 79ماده

ديگر  مدرسه به مدرسه آموز از يکدانش انتقال ،نظاير آن يا بودن فرد منحصربه علت به كه آموزشي وساير واحدهاي

آموز از  دانش اخراج به نسبت وپرورش آموزش اداره با موافقت مدرسه ، شورايخلفاستمرار ت صورتباشد، درنمي ممكن

  .نمايدمي اقدام مدرسه آن

 ولي قبالً حساسيتهاي قرار گيرد، بايد فرزندش تخلف آموز درجرياندانش ولي استالزم كه درمواردي :79-1تبصره

  .قرار داد رفتار فرزندش و را در جريانا  مناسب  با روش وآنگاه بررسي

 نظم شودكه دادهونهايتاً تشخيص شودنتقلديگرم مدرسه به اياز مدرسه تخلف علت به آموزيدانش كهدرصورتي: 80ماده

 و موافقت مدرسه باتأييد شوراي شود،مي ديگر آموزاندانش و گمراهي انحراف زند و موجبمي را برهم تربيتي و آموزشي

  كه مدتي تادوم نوبت مربوط وبراي آموزشيناحيه يا منطقه از حضور در مدارس اول مربوط درنوبتو پرورش آموزش اداره

 شود كهمي او خواسته ازاولياي شود ومي محروم مدارس از حضور دركليه ،نمايدمي تعييناستان وپرورش آموزش كلاداره

  .گيرندبرعهده از مدرسه رابيرون فرزند خويش وتربيت تعليم

  :پذيرد زير انجام نكات بايد با رعايت نامهآيين مقرر دراين انضباطي تنبيهات اعمال :81ماده

  .باشد كننده و آگاه بايد روشنگرانه انضباطي تنبيه -1

  .شود آموز توجهدانش واجتماعي خانوادگي ،سني ،ورواني شرايط جسمي به -2

  .شود رعايت تنبيهدراجراي مناسب وتدريج ترتيب و باشد ، متناسبشده مرتكب آموز دانش كه با تخلفي تنبيه -3

  .شود و روشن او بيان آموز و ولي دانش براي مدرسه خيرخواهي -4

  .باشد و منطقي ، نزديکتنبيه و اجراي تخلف وقوع بين زماني فاصله -5

  .كند خود را جبران خطا و تخلفشود كه و از او خواسته  گرددارائه موزآدانش به تخلف جبران هايشيوه -6

  .گردد اجتناب مواردضروري در جز جمع حضور در تنبيه از و شود حفظ آموز دانش  ،آبروي تنبيه در اجراي -7

 :انضباطي در ارتباط با مقررات مدرسه وظايف -4

ذكر را ت بدني تنبيه ممنوعيت كند و آگاه موارد انضباطي به خود را نسبت همكاران است موظف مدرسه مدير :82ماده

  .دهد گزارش منطقه پرورش و آموزش اداره به الزم و اقدام اطالع را جهت مراتب ،تخلف مشاهده دهد و درصورت

شود و در  درج آموزاندانش در دفتر انضباطي بايد آموز دانش رفتار در آن نتيجه و شده اعمال  و تشويق تنبيه: 83ماده

  .       دقرار گير مورد توجه انضباط وي نمره تعيين

 دانش براي نامناسبي سابقه امحاء خواهد شد تا تحصيلي هر سال آموز در پاياندانش و تنبيه تخلف سوابق :83-1تبصره
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  .نماند آموز باقي

 شوراي ،از آزادي شود، پس بازداشت موقت بطور قضايي طريق مراجع از اتهام جرمي به آموزيدانش چنانچه: 84ماده

 دانش بازداشت مدت شود.اجرامي آموزش وپرورشتأييد اداره از كندكه پسميوي راتعيين تحصيل ادامه مدرسه نحوه

  .شودمي محسوب تحصيليوقفه عنوان به آموز

 و چگونگي آموزاندانش، وظايفآموزان دانش وشوراي ، مربيانمعلمان همكاري با است موظف مدير مدرسه :85ماده

، شرايط اقتضاي وبه آموزان شدان وفهم سن تناسب را به نامهدراين آيين شده بيني پيش هاياز تنبيه ها و اجماليتشويق

  . دهد زشآمو آنان به

  امور مالی : هفتم فصل

و  آموزش شوراهاي كمكهاي ،برنامه فوق از خدمات حاصل و وجوه آموزاندانش )سرانه مدرسه درآمدهاي كليه :86 ماده

 مالي نظرشوراي تحت مربوط، مقررات بارعايت و واريز مدرسهبانكي حساب بايد به (مردمي و كمكهاي مناطق پرورش

 ازاي به مدير مدرسه باشند، نداشته بانک به دسترسي كنندگانكمک ومناطقي كه در روستاها شود. هزينه مدرسه

با  فرصتدر اولين  شده آوريجمع دهد. وجوهمي اوليا تحويل به و صادر ومعتبر دارشماره قبض ،نقدي هايكمک دريافت

عملكرد  گزارش تحصيلي هر سال مدرسه واريز شود و در پايان بانكي حساب بايد به اوليا و مربيان منانج هماهنگي

  .گردد ارسال و پرورش شهرستان آموزش شوراي به اوليا و مربيانانجمن  مدير و رئيس با امضايمردمي  هايكمک

 مدير و معلمان شوراي ، نمايندهمربيان اوليا و انجمن رئيس عضويت با تحصيلي درهرسال مدرسه مالي شوراي :87ماده

  .برسدمالي شوراي اعضاي امضاي به هزينه اسناد بايد و شودمي تشكيل مدرسه

 از اعضاي نفر ديگر و يک مدير )امضاي مدرسه مالي شوراي امضاي با دو امضاء از سه مدرسه از حساب برداشت: 88ماده

خواهند  مشترك ها مسئوليتهزينه انجام درمقابل ماليشوراي  و اعضاي خواهد گرفت ( صورتمدرسه مالي شوراي

  .داشت

 و در دفتر اموال گذاريمربوط شماره مقررات بايد مطابق مدرسه و اهدايي شده خريداري تجهيزات و اموال كليه: 89ماده

  .شود بتث مدرسه

اوليا و  انجمن با موافقت بايستمي مدرسه و مربيان ، معلمانكاركنان تشويق براي مردمي يهااز كمک استفاده :90ماده

 .پذيرد صورت مدرسه مربيان

 وتوان مربوط هايههزين با بايد متناسب و تربيتي تفريحي ،علمي  هايگردش هزينه بابت وجه هرگونه گرفتن :91ماده

  .گيرد انجام مدرسه اوليا و مربيان انجمن موافقت از پس و باشد هاخانواده پرداخت

 و ابالغ تدوين پرورش و آموزشوزارتتوسط  نامهآيين اين مفاد رعايت با مالي مقررات درخصوص الزم نامهشيوه: 92ماده

   د.شويم

  سایر موارد : هشتم فصل

 و امتحانات رسمي آموزش گردد. دورهمي محسوب تحصيلي سال بعد يک سال تا آخر شهريور ماه مهرماه از اول  :93ماده

 شورايبا تصويب كه  مگردر شرايط خاص بود، خواهد بعد سال خرداد ماه تا پايان مهر ماه از اول تحصيلي در هر سال آن

  .خواهد شد اعالم پرورش و آموزش عالي

مجاز  برابر قانون كه درمواردي جز مدرسه در و ساير كاركنان ، معلمانحضور مدير، معاونان رسمي در اوقات: 94ماده
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  .است ، الزاميشده شناخته

 سال از شروع شود و قبلمييم تنظ مصوب و هفتگي درسي ساعات با جداول مطابق مدارس درسي برنامه :95ماده

   .رسدمي معلمان اطالع به تحصيلي

فروردين( و  13 )لغايت نوروزي كشور و تعطيالت رسمي برابر تعطيالت مدارس تحصيلي سال ضمن تعطيالت :96ماده

 انجام براي وچهارشنبه دوشنبه روزهاي فصلي تعطيالت در ايام )تير ومرداد( خواهد بود و مدارس فصلي تعطيالت

خواهد شد ودر  عملي استان و پرورش آموزش كل اداره تصميم ، برابراضطراري تعطيالت باز خواهند بود. اداري كارهاي

 رسميتحصيل لحاظ در مدت ازاين كه كمبودي جبران به بايد نسبت مناسب ها، در فرصتتعطيلي اينگونه بروز صورت

  شود. دهد اقداممي روي نهساال

 و شيوه وزيران هيأت ها مصوبمرخصي نامه آئين طبق آموزشي واحدهاي وكاركنان معلمان هايمرخصي :97ماده

 خود استفاده ساليانه از مرخصي نحوي بايد به واجرايي اداري خواهد بود. عوامل وپرورش آموزش از وزارت صادره هاينامه

  .نشود مدرسه تعطيلي منجر به نمايند كه

از كشور پيشنهاد و  خارجمدارس وپرورش آموزش كل اداره وسيله از كشور به خارج مدارس رسمي تعطيالت :97-1تبصره

  گردد.مياجرا  و پرورش آموزش عالي شوراي از تصويب پس

و  درسي تكاليفحجم مستمر به موظفند با نظارت مدارس مديران .و نشاط آور باشد يد مشوقبا مدرسه :98 ماده

مفرط  از خستگي آورند كه را فراهمشرايطيكالسي امتحانات دفعات كردن و متعادل و پرورشي آموزشي هايفعاليت

  .شود جلوگيري آموزاندانش

 كمک وسايل ، بكارگيريامتحاني سؤال ، طرحدرسي كتابهاي بندي ، بودجهتدريس وشهاير در انتخاب لمانمع :99ماده

  . خواهند داشت عمل آزادي مدرسه شورايهايو تصميم مصوب مقررات با رعايت درسي و مواد كمک آموزشي

  .شود خودداريامتحان بايد از برگزاري االمكانحتي محرم ماه اول و دهه رمضان مباركدرماه:100 ماده

 شود و برگزاريميتأخير شروع با دوساعت صبح نوبت كالسهاي رمضان مبارك ماه 23و  19 در روزهاي :1-100تبصره

  .دو روز مجاز نيست در اين امتحان

 . ورود افراد متفرقهاستبالمانعمدرسه  رهستند بهمدي مورد شناخت كه وافرادي اعزامي و ناظران ورود بازرسان: 101ماده

با  از هماهنگي كنند،پسمي مراجعهمدرسه به خاصامري انجام ها برايساير دستگاهها و سازمان از طرف كه و كساني

  .باشدمربوط مجاز مي و پرورش آموزش اداره

 مدرسه و تجهيزات ازوسايل درست و استفاده و نگهداري ساختمان حفظ به نسبت است موظف مدير مدرسه: 102ماده

 قسمت آن و نگهداري و مالي ، امتحاناتو دفاترآمار، اموال اداري سوابق و نگهداري درست را بنمايد. تنظيم الزم مراقبت

و مديران  است الزامي مربوط،در مدرسه هاينامهشيوه ،بارعايت است نشدهتحويل كه  آموزان تحصيلي دانش از سوابق

تأييد به لزوم مدارس موظفند در بازرسي ها و مراجعه افراد ذيصالح اداري، سوابق مربوط را به رؤيت و در صورت

  .برسانندآنان

مربوط  مقررات ندارد بارعايت دايمي جنبه كه ها و مداركيو ساير نوشته آموزان دانش امتحاني امحاء اوراق :102-1تبصره

   .گيردمي انجام ،الزم صورتجلسات و تنظيم

 به مردم همه حقوق رعايتبه موظف وهستند   اسالمي و اخالقي وهايالگ مدرسه آموزاندانشو مديرو كاركنان :103ماده
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  .باشندمي مدرسه همسايگان ويژه

  .مجاز نيستند آنان به كارشخصي ارجاع يا آموزان دانش از دسترنج استفاده به مدرسه از كاركنان يک هيچ: 104ماده

 اداره و موافقت مدرسه شوراي تأييد بدون را آن و تجهيزات وامكانات مدرسه فضاي مجاز نيست مدير مدرسه: 105ماده

  .يا سازمانها و مراكز ديگرقراردهد صدر اختيار اشخا و پرورش آموزش

و  اسالمي شوراي مجلس نمايندگان ،خبرگانمجلس ،جمهوري رياست انتخابات ازقبيل رسمي انتخابات درايام: 106ماده 

 هر از ايدب مدرسه محيط ،است ضروري  حضور در انتخابات جهت آموزاندانش و ترغيب تشويق اينكه شهر، ضمن شوراي

 نامزدهاي تبليغ براي مدرسه امكانات و محيط از استفاده مبرا باشد و هر گونه يا افراد خاص گروهها به گرايش گونه

  .استپيگرد قانوني  نامزدها موجب يا عليه له سخنراني و برگزاري انتخاباتي

با  تحصيل محل شهرستان درمحدوده و تفريحي تربيتي ،علمي گردشهايبازديد و  جهت نآموزا دانش اعزام: 107ماده

 مدرسه شوراي موافقت است موظف مدير مدرسه .استبالمانع آموزان دانش ياياول كتبي و رضايت مدرسه شوراي موافقت

 ،تحصيل محل شهرستان ازمحدوده خارج به موزانآ دانش اعزام براي نمايد. مربوط ارسال و پرورش آموزش اداره را به

  .استنيز ضروري محل رورشو پ آموزش اداره ، موافقتمدرسه شوراي اوليا و موافقت كتبي رضايت براخذ عالوه

 از آن قبل هفته ازيک و مدارس رسمي امتحانات برگزاري درايام و تربيتي تفريحي ،علمي بازديدهاي انجام :107-1تبصره

   .است ممنوع

 دار اينعهده كه )يا فردي اموردفتريمتصدي امضاي با از مدارس صادره تحصيلي هاي وگواهي هاكارنامه كليه:108ماده

 .اعتبارخواهدبود داراي سهمديرمدر امضاي و ومهر باشد(مي مسئووليت

  .باشدمي منطقه وپرورش آموزش اداره برعهده تحصيلي ارزش صدور تأييديه :108-1تبصره

 آموزش عالي شوراي برابر مصوبه متوسطه و تحصيلي راهنمايي دوره تحصيالت پايان صدورگواهينامه: 108-2تبصره

  .گيردمي انجام وپرورش

  .خواهند داشت نظارت نامه آيين اين اياجر برحسن پرورش و آموزش ادارات :109ماده

 فني ،نظري متوسطه ،تحصيلي، راهنماييابتدايي مدارس مغاير لغو و كليه ، مقرراتنامهآيين اين ابالغ ازتاريخ :110ماده

، روزي ، شبانهيياستثنا خواهند بود. مدارس نامهآيين مفاد اين مشمول دانشگاهي و پيش كاردانش ،ايوحرفه

 به ها، نهادها و مراكز غير وابستهساير وزارتخانه به وابسته مدارس و ، غيرانتفاعيدولتي ، نمونهدرخشان استعدادهاي

خود  خاص قوانين تابع كه شوند، بجز در موارديمي تاسيس خاص و مقررات قوانين براساس كه و پرورش آموزش

 خواهند بود نامهآيين مفاد اين مولمش هستند،

 


